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Opatření EÚD přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19 

Evropský účetní dvůr podnikl nezbytná opatření k tomu, aby byl nadále schopen i v průběhu pandemie COVID-19 
efektivně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas předkládat auditní zprávy, stanoviska a 
přezkumy v míře, v níž je to za současné složité situace možné. Zároveň bychom rádi vyjádřili svou vděčnost všem, kteří 
svou prací zachraňují životy a bojují proti pandemii v Lucembursku, v EU a po celém světě. Hodláme také plně podporovat 
politiku lucemburské vlády v oblasti ochrany veřejného zdraví. Podnikáme kroky ke zmírnění dopadů současné zdravotní 
krize na své zaměstnance a přijali jsme preventivní opatření, abychom minimalizovali možné riziko pro zaměstnance 
i jejich rodiny. 

Tisková zpráva 
Lucemburk 15. dubna 2020 

Zmírnění dopadů pandemie COVID-19 s využitím 
strukturálních fondů EU vyžaduje rovnováhu mezi větší 
flexibilitou a vyvozováním odpovědnosti, upozorňují auditoři 

Evropská komise navrhuje dočasně uvolnit pravidla týkající se výdajů z evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESI fondů) s cílem pomoci členským státům zmírnit dopady pandemie COVID-
19. Členské státy potřebují mít podporu EU k dispozici co nejdříve, avšak uvolnění zavedených 
postupů obnáší jistá rizika, uvádí se v novém stanovisku Evropského účetního dvora.  

Návrh Komise je součástí reakce EU na krizi způsobenou šířením onemocnění COVID-19. Konkrétně se 
jako výjimečné opatření navrhují nová pravidla, která umožní rychleji převést prostředky ESI fondů 
členským státům a dát jim větší flexibilitu, aby mohly podporu EU zacílit tam, kde je jí nejvíce 
zapotřebí. Členské státy by tak například mohly žádat EU o podporu ve výši 100 %, aniž by musely 
poskytnout vlastní spolufinancování nebo věnovat pevně stanovenou část na klíčová témata, jako je 
výzkum či klima. Dále by mohly snáze převádět prostředky mezi svými programy a regiony a samy 
rozhodovat o tom, na co je chtějí zaměřit. 

„Současná situace vyžaduje naléhavou mobilizaci všech dostupných finančních prostředků na řešení 
důsledků pandemie COVID-19 pro zdravotnictví, podniky a občany,“ uvedla členka EÚD odpovědná za 
stanovisko Iliana Ivanovová. „Tato krátkodobá reakce navrhovaná Komisí je nutná, aby se členským 
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státům pomohlo při zmírňování dopadů krize, ale je potřeba nalézt správnou rovnováhu tak, aby návrh 
nevedl k výrazným ústupkům, pokud jde o vyvozování odpovědnosti“. 

Auditoři konstatují, že návrh neobsahuje žádné podrobnější vysvětlení k povaze operací na podporu 
kapacit reakce na krizi. Upozorňují také, že Komise ani legislativní orgány by neměly pohotově 
k dispozici spolehlivé informace o výdajích z ESI fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19,  
což by mohlo mít vliv na vyvozování odpovědnosti vůči občanům EU za použití finančních prostředků. 

Komise bude muset pečlivě sledovat vývoj situace a zajistit, aby dočasná a výjimečná opatření byla 
zavedena pouze tak dlouho, jak to bude daná mimořádná situace vyžadovat, říkají auditoři. Některá 
opatření by se uplatnila po určitou pevně stanovenou dobu, jiná by mohla zůstat v platnosti do konce 
roku 2023, kdy končí období pro výplaty prostředků v rámci současného programového období. To by 
členským státům umožnilo financovat krizové operace a opatření spojená s pandemií COVID-19, která 
již přijaly. 

Návrh Komise je aktuálně projednáván legislativními orgány – Evropským parlamentem a  
Radou – a jeho dokončení se očekává v následujících týdnech. 

Poznámky pro redaktory 

O stanovisko EÚD č. 3/2020 k návrhu nařízení EU o využití evropských strukturálních a investičních 
fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19 požádal Evropský parlament a Rada v souladu se 
Smlouvou o fungování EU. V současné době je k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD 
eca.europa.eu a v brzké době budou připraveny i další jazykové verze. Auditoři vydali v roce 2018 
stanovisko k návrhu nařízení o společných ustanoveních na období 2021– 2027 a v blízké době vydají 
další k návrhu pozměněného nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027. 

Tiskový kontakt pro toto stanovisko: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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